College van Burgemeester en Wethouders van Venlo
Ter attentie van mevrouw S. Mackay
Hanzeplaats 1
5912 AT Venlo

Ingenieursbureau Maasvallei
p/a Arcadis Nederland BV
Beaulieustraat 22
Postbus 220
6800 AG Arnhem
Tel 088 4621606
www.arcadis.nl

Onderwerp:
Aanvraag Omgevingsvergunning handelingen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei - dijkverbetering SteylMaashoek
Arnhem, 9 september 2021

Geacht College,
Om te borgen dat Nederland nu en in de toekomst beschermd is tegen
overstromingen, is wettelijk vastgelegd dat primaire waterkeringen periodiek
worden gecontroleerd. Primaire waterkeringen die niet op orde zijn, worden
versterkt. Afspraken over welke primaire waterkeringen wanneer aangepakt
worden, leggen het Rijk en de waterschappen gezamenlijk vast in het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het doel van het huidige
programma is het op orde krijgen van de primaire waterkeringen die in de
afgelopen en lopende toets/beoordelingsronde zijn afgekeurd.

Contactpersoon:

Ed Wolfs
Telefoonnummer:

06 27061613
E-mail:
ed.wolfs@arcadis.com

Ons kenmerk:

Waterschap Limburg (WL) is verantwoordelijk voor de hoogwaterbescherming
in het door haar beheerde gebied. Ze werkt daarbij nauw samen met partners als
het Rijk, Provincie Limburg, gemeenten uit de regio en naastgelegen
waterschappen. In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma
Noordelijke Maasvallei voert WL dijkversterkingen uit bij Steyl-Maashoek.
Hierbij ontvangt u namens Waterschap Limburg een aanvraag om een
omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan in het kader
van artikel 2.1 lid 1c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het
gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan.
Procedure
De omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in
strijd met het bestemmingsplan wordt beschouwd als een uitvoeringsbesluit en
doorloopt daarom de projectprocedure voor waterstaatswerken (artikel 5.5 - 5.14
Waterwet). Omdat de projectprocedure van toepassing is, wijkt de procedure af
van de reguliere procedure. Hieronder zijn de belangrijkste afwijkingen
toegelicht. Ik verzoek u de proceduretekst van het door u op te stellen
ontwerpbesluit hieraan te toetsen.
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Op grond van artikel 5.8 en 5.12 coördineren Gedeputeerde Staten van Limburg
de bekendmaking van de besluiten die voor de uitvoering van het projectplan
Waterwet nodig zijn. De besluitvormingsprocedure wordt op grond van artikel
5.9 van de Waterwet uitgevoerd op basis van de uitgebreide
voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht).
Rechtsbescherming
Zienswijze
Het ontwerpbesluit, de aanvraag en de bijbehorende stukken liggen op grond
van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende 6 weken met ingang van de dag
na bekendmaking, ter inzage in het gemeentehuis van Venlo, in het
Gouvernement te Maastricht en bij Waterschap Limburg op het kantoor te
Roermond. Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld om mondeling of
schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen tegen het ontwerpbesluit.
Beroep
Tegen het besluit kan binnen zes weken vanaf de dag na bekendmaking een
beroepschrift worden ingediend bij de Raad van State, Afdeling
bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van
toepassing. Hieruit volgt dat als beroep wordt ingesteld, in het beroepschrift de
beroepsgronden moeten worden opgenomen en dat deze beroepsgronden na
afloop van de termijn niet meer kunnen worden aangevuld.
Bekendmaking
De kennisgeving van het (ontwerp)besluit wordt door de Provincie gepubliceerd
op www.overheid.nl (Provinciaal blad). In het plaatselijke huis-aan-huis-blad
wordt via een verwijsadvertentie verwezen naar de kennisgeving op
www.overheid.nl.
Namens de provincie Limburg is de heer Jaap Goudriaan de contactpersoon voor
de coördinatie in het kader van de projectprocedure Waterwet. Het
ontwerpbesluit en later ook het besluit (op naam van Waterschap Limburg),
stuurt u derhalve niet naar Waterschap Limburg maar naar Gedeputeerde Staten
van Limburg, Cluster Natuur en Water, ter attentie van de heer J.L. (Jaap)
Goudriaan, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Gedeputeerde Staten sturen de
besluiten door naar de initiatiefnemer.
Meer informatie over de te volgen procedure kunt u verkrijgen bij het
coördinerende bevoegd gezag, te weten de Provincie Limburg, Cluster Natuur
en Water, de heer J.L. (Jaap) Goudriaan: jl.goudriaan@prvlimburg.nl en/of 06 46
84 79 94.
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Inhoud aanvraag
De volgende documenten maken onderdeel uit van deze aanvraag:
•

Aanvraagformulier omgevingsvergunning met aanvraagnummer
6227449 inclusief bijlage met de van toepassing zijnde kadastrale
nummers;

•

Machtiging door Waterschap Limburg;

•

Ruimtelijke onderbouwing inclusief bijlagenboek.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. In geval van
inhoudelijke vragen of onduidelijkheden verzoek ik u op korte termijn contact
met ons op te nemen (zie aanhef brief voor contactgegevens). Voor procedurele
vragen verzoeken wij u contact op te nemen met Provincie Limburg, Cluster
Natuur en Water, de heer J.L. (Jaap) Goudriaan: jl.goudriaan@prvlimburg.nl
en/of 06 46 84 79 94.
Met vriendelijke groet,
Ingenieursbureau Maasvallei

Mr. E.H.G. Wolfs
Coördinator planproducten Ingenieursbureau Maasvallei VOF

Ons kenmerk
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